
 
 

Instituto Arapyaú abre processo seletivo para 

Gerente Conhecimento e Advocacy 

 

Sobre o Instituto Arapyaú 

Fundado em 2008, o Instituto Arapyaú atua no campo do investimento social privado construindo 

pontos de diálogo e cooperação entre diversos setores e saberes para contribuir com a transição para 

um mundo mais sustentável. 

Integra a Maraé, um ecossistema de empresas, organizações sem fins lucrativos e de investimento de 

impacto que têm como essência o compromisso com a sustentabilidade em todas as suas dimensões. 

Visão: Uma sociedade próspera, justa e inclusiva, que acredita na força da colaboração e atua em 

conjunto na construção de um mundo mais sustentável. 

Missão: Contribuir para a promoção efetiva do desenvolvimento sustentável por meio da atuação em 

rede e da construção coletiva de soluções inovadoras para o bem-estar ambiental, social e 

econômico. 

Perfil geral da função: 

Será responsável pela gestão, geração e difusão de conhecimento e definição de estratégia de 

advocacy para temas prioritários do instituto. 

Principais atribuições da função: 

Conhecimento  

- Desenhar processo interno para gestão do conhecimento gerado no Instituto e garantir sua 

implementação e atualização constantes; 

- Apoiar programas e projetos na definição de temas chave para geração de estudos e novos 

conhecimentos; 

- Gerenciar o desenvolvimento de estudos com parceiros especialistas (think thanks) 

 

 

 



 
 

Advocacy 

- Apoiar áreas programáticas na definição de estratégia de advocacy, incluindo mapeamento de 

atores-chave e contextos políticos dentro dos temas prioritários do instituto (Inovação para cidades 

sustentáveis, desenvolvimento territorial sustentável no sul da Bahia e Mudanças Climáticas); 

- Atuar junto a rede de lideranças políticas (RAPS) para implementação de estratégia de advocacy. 

- Influenciar formulação e aprovação de políticas públicas; 

 

Competências e habilidade necessárias: 

• Visão estratégica e sistêmica 

• Pensamento inovador 

• Capacidade de desenvolver planejamento estratégico e fazer gestão projetos 

• Bom trânsito entre estratégia, modelagem de projetos e execução 

• Boa capacidade analítica e aplicação na solução de problemas  

• Capacidade de articulação e de fazer a gestão de rede de relacionamentos 

• Relacionamento interpessoal e capacidade de desenvolver um ambiente de inclusão 

utilizando o poder da diversidade 

• Organização 

• Habilidade de estruturação de ideias e apresentações 

• Capacidade de julgamento e postura madura para lidar com diversos stakeholders 

• Capacidade de trabalhar em equipe e de ser colaborativo 

• Capacidade de planejamento e análise financeira 

• Profissional apaixonado pelas causas sociais e sustentabilidade 

• Líder de mudanças e transformação 

• Profissional de alta performance e comprometido com a entrega de resultados  

 

Formação desejada: 

• Administração pública e áreas correlacionadas 

• Inglês fluente 

 



 
 

Benefícios: 

• Assistência médica Bradesco saúde 

• Vale Refeição ou Alimentação 

• Seguro de vida 

 

Inscrição para vaga: 

Os interessados deverão enviar currículo para: 

guilherme.malfi@assetz.com.br  

mailto:guilherme.malfi@assetz.com.br

